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Prospekt och andra dokument som ska lämnas i prospektregistret 

 
Till prospektregistret ska sändas de prospekt och erbjudandehandlingar som Finansinspektionen har 

godkänt samt kompletteringar av prospekt och erbjudandehandlingar. 

I fråga om emissionsprogram ska till prospektregistret därtill sändas villkoren och sammanfattning-

arna för enskilda emissioner. 

Dokumenten ska vara i PDF-format och sändas till Finansinspektionen per e-post till adressen esit-

teet(at)finanssivalvonta.fi.  

Nedan finns anvisningar om vilka dokument som ska bifogas till e-postmeddelandet och vilka uppgif-

ter e-postmeddelande ska innehålla beroende på om man sänder till prospektregistret ett prospekt, 

en komplettering av ett prospekt eller villkoren för enskilda emissioner. 

Sändande av prospekt till prospektregistret 

Dokument som ska bifogas till e-postmeddelandet  

 godkänt prospekt eller godkända erbjudandehandlingar (nedan prospekt)  

 eventuella dokument som det hänvisas till i prospektet  

E-postmeddelandets innehåll 

E-postmeddelandet gällande sändandet av prospekt ska innehålla följande information: 

 bekräftelse av att det är fråga om en version av prospektet som ska offentliggöras  

 information om när prospektet får offentliggöras i Finansinspektionens prospektregister  

 förteckning över dokument som eventuellt införlivats i prospektet genom hänvisning samt   

 identifieringsuppgifter (anvisningarna 1–6 nedan)  

Prospektets identifieringsuppgifter: 

1. Aktieprospekt:  

 emittent  

 prospektets datum  

 är det fråga om  

 aktieemission  

 aktieförsäljning  

 aktieemission och -försäljning  

 ett erbjudande som inte riktas till allmänheten (prospektet har upprättats enbart för 

börsnotering)  

 något annat, vad  
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 är det fråga om  

 värdepapper som är eller ska bli börsnoterat  

 onoterat värdepapper  

 ISIN-kod  

2. Prospekt som gäller enskilda obligationer eller konvertibler: 

 emittent  

 prospektets datum  

 är det fråga om  

 obligation eller konvertibel som är eller ska bli börsnoterad 

 onoterad obligation eller konvertibel 

 låne- eller löptid  

 lånets avkastningsgrund  

 ränta  

 indexgottgörelse  

 något annat, vad  

 ISIN-kod  

3. Grundprospekt: 

 emittent  

 prospektets datum  

 är det fråga om  

 obligationsprogram  

 warrantprogram  

 något annat, vad  

4. Erbjudandehandlingar som har upprättats om uppköpserbjudanden: 

 erbjudandehandlingens datum  

 budgivare  

 målbolag  

5. Fusionsprospekt: 

 prospektets datum  

 det/de bolag som ska fusioneras  
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 det mottagande bolaget  

6. Delningsprospekt: 

 prospektets datum  

 det bolag som ska delas  

 det/de mottagande bolaget/-en  

Sändande av en komplettering av ett prospekt till prospektregistret 

Dokument som ska bifogas till e-postmeddelandet  

 prospektets kompletteringsdokument 

 eventuella dokument som det har hänvisats till  

E-postmeddelandets innehåll 

E-postmeddelandet gällande sändandet av en komplettering av ett prospekt ska innehålla följande 

information: 

 bekräftelse av att det är fråga om en version av kompletteringsdokumentet som ska offentlig-

göras  

 information om när kompletteringen får offentliggöras i Finansinspektionens prospektregister  

 information om vilket prospekt kompletteringen gäller  

 datumet för kompletteringen och  

 förteckning över eventuella dokument som det har hänvisats till  

Sändande av villkor och sammanfattningar för enskilda emissioner i grundprospekt till pro-

spektregistret  

Dokument som ska bifogas till e-postmeddelandet 

 preliminära villkor (om sådana har offentliggjorts) eller slutliga villkor för enskilda emissioner  

 sammanfattning per emission   

E-postmeddelandets innehåll 

E-postmeddelandet gällande villkor och sammanfattningar för enskilda emissioner ska innehålla föl-

jande information: 

 emittent  

 information om vilket prospekt eller vilka villkor för ett enskilt lån de slutliga villkoren gäller  

 datum för villkoren för en enskild emission 

 är det fråga om  

 skuldebrev/warranter/certifikat e.d. som är eller ska bli börsnoterade   
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 onoterade skuldebrev/warranter/certifikat e.d.   

 låne- eller löptid  

 avkastningsgrund  

 ränta  

 indexgottgörelse  

 något annat, vad  

 ISIN-kod  

 
 


